
   

 
 
Bestuurssamenstelling 
Voorzitter: Henri van Zeeland 
Penningmeester: Joep van Helvoort 
Secretaris: Vacant 
Notulist: Wilma van de Laar 
Overige leden:  Hans Kemps, Nelly van Os, Hans van Helvoirt, Jos Klessens  

 
Vergaderingen 
Elke eerste maandag van de maand hebben we een besloten vergadering, met uitzondering van 
de zomervakantie. We zijn dus 11 x bij elkaar gekomen. 
Vooraf aan de besloten vergadering is het inloopspreekuur tussen 19:30 uur en 20:30 uur. Daar 
is enige malen gebruik van gemaakt. 
 Wij hebben overleg gehad met: 

• Heise Raads- en commissieleden 
• Bewoners 
• Diverse ambtenaren gemeente Veghel 
• Politieke partijen  
• Hartsave Veghel 
• Buro More 

 
Jaarlijks is er een openbare vergadering.  

 
Dorpsraadsleden zijn aanwezig geweest bij overleg met en over: 

• Dorps- en Wijkraden 
• Fusie bijeenkomsten Meierijstad 
• Beheerders overleg websites Veghel 
• Politieke partijen 
• Burgemeester, Wethouders en ambtenaren van de gemeente Veghel. 
• Inrichting terrein tussen de Maria ter Heide school en D’n Brak 

 



AZC 
Eind juni werden we opeens verrast door het voornemen van de gemeente Uden om een AZC 
te realiseren aan de Corridor, grenzend aan Mariaheide. Hierover was geen enkele 
communicatie vooraf geweest van de gemeente Uden richting de Dorpsraad. Ook de 
buurtbewoners werden onaangenaam verrast via een brief  de avond voor de officiële 
bekendmaking en berichtgeving in de krant de volgende morgen. Dit gaf veel onrust en ook 
werd er op een incorrecte manier gecommuniceerd d.m.v. dreigementen met een anonieme 
brief. We vinden het als Dorpsraad niet kunnen, dat je anoniem namens de bewoners van 
Mariaheide een brief verstuurt en daarmee personen benadeelt. Uiteindelijk is het AZC er niet 
gekomen, daar enerzijds de gemeente Uden e.e.a. nog niet geregeld had en anderzijds de 
toestroom gedaald is. 
 
Gemeente Meierijstad 
Naar aanloop van de verkiezingen van de gemeenteraad van Meierijstad hebben de tien dorpen 
het initiatief genomen om een politieke avond te organiseren met de naam ‘Leven(de) Dorpen’.  
Deze avond werd gehouden op 15 november in de Brink in Eerde. Alle partijen die deelnamen 
aan de verkiezingen waren aanwezig. De opkomst was groot en er vond een levendige discussie 
plaats over de onderwerpen die de dorpen aangaan. 
 
Vanuit deze tien dorpen is er een profielschets opgesteld voor de nieuwe burgemeester, welke 
aan alle politieke partijen is aangeboden. 
 
Een kerngroep van de dorps- en wijkraden is opgestart, om een juiste invulling te geven hoe 
een dorps- of wijk raad moet/kan functioneren in de nieuwe gemeente Meierijstad. Joep van 
Helvoort zit namens de dorpsraad Mariaheide in deze kerngroep. 
 
De Wij 
Evenementen terrein de Wij kwam te koop. In overleg met de gemeente Veghel is gekeken of 
deze de grond zou kopen om deze als evenementen terrein te behouden voor Mariaheide. 
Doch de verkopers kozen ervoor om het geheel openbaar te verkopen. Later is de grond van de 
Wij toch gegund aan een groep van inwoners met het oog op behoud als evenementen terrein. 
 
Burgerparticipatie 
In het kader van burgerparticipatie en leefbaarheid zijn we op zoek naar initiatieven in uw 
buurt of in het dorp. De gemeente heeft daarvoor een budget beschikbaar gesteld. Hebt u ook 
een goed idee om uw buurt beter en leefbaarder te maken, vul dan het aanvraagformulier in op 
de website van de gemeente. Het formulier is te vinden op 
https://www.meierijstad.nl/home/leefbaarheidsbudget-goed-idee-doe-er-iets-mee_41228  en 
laat het de Dorpsraad ook weten. Graag ondersteunen wij uw initiatief. 
 

https://www.meierijstad.nl/home/leefbaarheidsbudget-goed-idee-doe-er-iets-mee_41228


Initiatieven: 

 Plaatsing opslagcontainers  
Vanuit SDM in samenwerking met Cs de Heikrikkels en de SJem is er een 
aanvraag ingediend voor het plaatsen van opslag containers bij d’n Brak. Dit is 
momenteel nog in behandeling bij de gemeente. 

 BIN Mariaheide 
Vanuit de Dorpsraad is hiervoor een aanvraag ingediend voor het opzetten en 
uitwerken van het project in Mariaheide 

 
 

Mariaheide.nl 
De site is onderdeel van Bewonersplein Veghel. Sinds midden 2015 is de weergave enigszins 
gewijzigd. Onderdeel van de site is ook SamSam de burenhulpcentrale. Het is voor 
buurtverenigingen, en stichtingen mogelijk om een eigen pagina te beheren en zo de 
gemeenschap van informatie te voorzien. 
 

Paasbest 
Op vrijdag 24 maart gaf de wethouder voor Infrastructuur en Duurzaamheid, Harry van Rooijen, 
om 10.00 uur het startschot voor de jaarlijkse grote zwerfafval opruimactie op de Maria ter 
Heideschool. De gemeente Meierijstad had hiervoor vuilniszakken, plastic handschoenen en 

zelfs een aantal opraapstokken beschikbaar gesteld. Al het verzamelde zwerfafval werd 
uiteindelijk door de gemeente opgehaald en naar de gemeentewerf gebracht.  

 

De ca. 50 enthousiaste leerlingen met begeleiders en vrijwilligers liepen door Mariaheide om al 

het her en der liggende afval te verzamelen. En alles onder het motto “Breng Mariaheide op 
zijn paasbest.” Het leek wel of er her en der paaseieren waren verstopt, zo fanatiek werd naar 

zwerfafval gezocht. Het weer werkte gelukkig ook mee om deze positieve actie goed te laten 
verlopen. Binnen een uur waren de meeste zakken al voor een groot gedeelte met afval gevuld 
en bij de Maria ter Heide school bij elkaar gebracht. 

Goede Doelen week 
Ook dit jaar heeft de Goede Doelen week weer plaatsgevonden in de week van 9 t/m 15 april. 
De stuur- en werkgroep kan terug zien op een geslaagde week en het resultaat lag wat hoger 
dan vorig jaar. De opbrengst was € 8.355,- 
 
Kermis 
Dit jaar organiseerde de Stichting Kermissen Gemeente Veghel opnieuw de kermis in 
Mariaheide van vrijdag 12 mei t/m maandag 15 mei. De Dorpsraad had een wedstrijd 



uitgeschreven ‘Ontwerp je eigen kermisattractie’ voor de kinderen van de basisschool. Op 
maandag avond vond de prijs uitreiking plaats voor de mooiste ontwerpen, gelijktijdig met de 
loterij. De prijzen waren geschonken door OVM (Ondernemers Vereniging Mariaheide) 

 
Welkomstgroep ‘Mariaheide mijn dorp’.  
Zaterdag 20 mei 2017 heeft de tweede ontmoeting plaats gevonden van de nieuwe inwoners in 
Mariaheide onder het motto ‘Mariaheide mijn Dorp’. De werkgroep bestaat uit Nelly van Os-
Theo Raijmakers-Wilma van de Laar. 
In het volgende verslag komen we hierop terug. 
 

 
Gerealiseerde projecten: 

 Vlag bij de kerk 

In de carnavalstijd hangt hier de vlag van de Heikrikkels. In de maand april hangt er 
voortaan een nieuwe vlag ontworpen door Hans van Hoof met hierop de Heise 
afbeeldingen uit vroegere tijden. Rond 4 en 5 mei en in september zal de bevrijdingsvlag 
gehangen worden en gedurende de zomermaanden de algemene vlag met de Maria 
afbeelding erop. 

 Monument Mariaheide 100 

De kapotte led-verlichting van het monument Mariaheide 100 is vervangen, Dit project 
is uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Veghel en van Lieshout Specicon. 

 Dobbelsteen opknappen 

In het kader van NL-doet heeft de Dorpsraad het initiatief genomen om de dobbelsteen 
op het Dobbelsteenplein op te knappen. Op zaterdag 11 maart heeft dit 
plaatsgevonden.  

 

 

 
Onderhanden projecten: 

 
 
BIN-Project 
BIN-project is opgestart. De berichtgeving hierover heeft in de Heise kranten op de website 
gestaan. Op de website is deze informatie nog na te lezen. https://mariaheide.nl/bin-
mariaheide. Momenteel zijn er voor zes buurten coördinatoren, daar kan men zich aanmelden. 
Voor de overige buurten zijn we nog op zoek naar een coördinator, voor meer info zie de site of 
neem even contact op met Hans van Helvoirt. 

https://mariaheide.nl/bin-mariaheide
https://mariaheide.nl/bin-mariaheide


 

Buurtverenigingen  Buurtcoördinator mob. Nr. 

 Hans van Helvoirt (hoofdcoördinator)  06-51765544 

Achter de Kerk Carla Verbruggen 06-10160027 

Goordonk Wil Kemps 06-23457933 

Ringoven Mark Leenders 06-15171091 

De Henneberg Agitte Huberts 06-46051875 

Voorhei Marjan van de Crommert 06-40560902 

D'n ouwe weg Mark van den Biggelaar 06-42686790 

Geheid Goed Koos Hendrikx 06-14124997 
 
 

Inrichting terrein tussen de nieuwe Maria ter Heide School en D’n Brak 
Momenteel zijn we ons opnieuw aan het oriënteren hoe we dit plan van de grond kunnen 
krijgen. Door de werkgroep is er vorig jaar een concept gemaakt dat met de verschillende 
partijen is besproken en waarop vele positieve reacties waren binnen gekomen. Maar bij de 
voortgang om tot een definitief project te komen liepen we toch tegen problemen aan, met 
name de uitwerking van een gedegen plan vergt veel tijd en de financiering moet ook nog 
geregeld worden. 
  
 

Wand reliëf Maria ter Heide school 
Er lag een aanvraag bij de gemeente om het wand reliëf  dat in de hal van de oude Maria Ter 
Heide school hing een nieuwe bestemming te geven. Het voorstel is door de 
welstandscommissie afgewezen. Een tweede voorstel heeft het ook niet gehaald. Verdere actie 
zal door ons niet meer genomen worden. 
 

AED’s 
Op 25 oktober is er een nieuwe AED geplaatst in buurtschap Driehuizen. Dit dankzij sponsoring 
door een aantal ondernemers uit deze buurt. Dit was de laatste AED van de 12 stuks welke 
onder het cofinancieringsproject viel tussen Veghel Hartsave en de Gemeente Veghel. 

 
 
Het sponsorcontract van de AED bij de bakker is in 2016 na 10 jaar verlopen en niet verlengd. 
Daardoor is deze AED bij gebrek aan sponsoring vervallen.  
 
Op initiatief van Marie-José van de Graaf in overleg met de Dorpsraad is besloten om een 
nieuwe werkgroep te starten die mogelijkheden gaat bekijken om te zorgen voor voldoende 
financiële middelen om de huidige AED’s in Mariaheide voor de toekomst te behouden en 



indien mogelijk uit te breiden. Deze werkgroep bestaat uit de initiatief neemster Marie-José 
van de Graaf, Toinne van de Boogaart en Mark Leenders. 
 
 
Digitale infoborden 
Bij de verkeerslichten Udenseweg/rondweg komt een digitaal informatiebord. Hierop kunnen 
ook activiteiten geplaatst worden welke in Mariaheide plaats vinden. Hoe dit aangeleverd moet 
worden is nog niet geheel duidelijk, maar na plaatsing zal hierover verdere info volgen. 
 
Heijzoo terrein 
Qubus Vastgoed heeft nieuwe plannen ingediend voor 7 grondgebonden woningen op het 
Heijzoo terrein. Inmiddels zijn de nodige vergunningstrajecten bijna doorlopen. Helaas heeft de 
vorming van de nieuwe gemeente Meierijstad enige vertraging gegeven in de verdere uitvoer 
van deze plannen, maar zoals het er nu uitziet zal op korte termijn dit weer verder doorgang 
vinden. 
 
Steenoven II 
De plannen hiervoor zijn in een ver gevorderd stadium en zullen het komend jaar worden 
uitgevoerd. De eerst 14 woningen (rijtjeshuis 6 woningen en 4 twee-onder-één-kappers) zijn 
reeds in de verkoop gegaan. 
 
Slotwoord 
Terugkijkend op het afgelopen jaar, kunnen we zeggen dat we toch een goed jaar achter ons 
hebben. Wij blijven ons inzetten om onze doelen te bereiken, ook al lopen trajecten soms wat 
langzamer dan wij graag zouden zien, maar we blijven volhouden. 
Wel kunnen wij uw steun en medewerking daarbij goed gebruiken. Graag ontvangen wij uw 
reacties, die ons een extra stimulans geven om door te blijven gaan. Loop gerust eens binnen 
op de eerste maandag van de maand om 19:30 uur in D’n Brak.  
Uitbreiding van ons bestuur is gewenst om alle huidige en nieuwe projecten te kunnen blijven 
uitvoeren. Schroom niet om je aan te melden. 

 
Met vriendelijke groet, 
Dorpsraad Mariaheide 

 


